
Гимназија Јован Јовановић Змај
Нови Сад, Златне греде 4

Број: 01-6/2-6-1

Датум: 06.06.2014

Поштовани,

у  вези  са  вашим  захтевом  заведеним  под  бројем  01-6/2-6  од  05.06.2014.године,  за  додaтним
информацијама и  појашњењима јавне набавке за  јавну набавку радова на адаптацији, уређењу и
покривању велике куполе у Гимназији ''Јован Јовановић Змај''  II фаза,  број  ЈН ОП 04/2014 a у
складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр. 124/12), достављамо
вам одговоре:

Питање  1. У  делу  ''додатни  услови  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке  –
неопходан  пословни  капацитет,  Наручилац  је  између  осталог  предвидео  и
сертификат  система  менаџмента  заштите  и  безбедности  информација  ISO 27001.

Молимо  Наручиоца  да  образложи  у  каквој  логичкој  вези  је  овако  постављен
захтев са предметом јавне набавке:

ОДГОВОР1:  

''ISO  27001  је  међународни  стандард  који  се  односи  на  заштиту  и  безбедност  информација .
Стандард  подлеже  различитим  подручјима  примене  као  и  за  разликовање  могућих  процеса  у
организацији  који  су  повезани  са  управљањем  контроле  сигурности  као  што  су:  политика
сигурности,  сигурност  организације,  контрола  и  класификација  извора,  сигурност  особља,
сигурност  материјалних добара и животне  средине,  оперативно  управљање  и комуникација,
контрола приступа, развој и одржавање разних система и управљање континуитетом пословања''.

Зграда  Гимназије ''Јован   Јовановић  Змај'' је  споменик  под  заштитом  државе,  и налази  се  у
културном наслеђу Града Новог Сада, у том смислу се у њој налази много историјских и културно
вредних  списа  и  добара.  Информације  о  тим вредностима морају  да  буду  заштићене.  Из  тога
разлога сматрамо да је наведени стандард у овом случају оправдан.

Питање  2.:  У делу  ''додатни  услови  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке  –
неопходан  технички  капацитет  понуђача,  предвиђен  је  услов:  камионска
дизалица носивости 100 т,  дохвата 50 метара.

На  који  начин  је  димензионисана  носивост  од  100  тона,  када  у  оквиру
предвиђених  радова  предметне  јавне  набавке  не  постоји  терет  који  је
потребно  подићи  ни  приближне  тежине?  Овај  захтев  је  посебно  нејасан,  ако
се  има  у  виду  да  сте  у  техничкој  спецификацији  II Тесарски  радови  позиција



бр.  1  предвидели  да  се  вертикални  транспорт  врши  краном  или  аутодизалицом,
те да је то неизоставна обавеза Инвеститора.

ОДГОВОР 2:

У  делу  ''додатни  услови  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке  –
неопходан  технички  капацитет  понуђача,  предвиђен  је  услов:  камионска
дизалица  носивости  100  т,  дохвата  50  метара.  Из  тога  произилази  да  је  наведени  технички
капацитет обавеза извођача а не инвеститора како је грешком наведено. 

Ангажовање дизалице је неизоставна обавеза Извођача,( а тај део текста који каже да је обавеза
Инвеститора се пренео из пројектне документације). 

Дакле  ради  се  о  техничкој  грешци,  предвиђенa аутодизалица  је  обавеза  извођача     а  не
Инвеститора како је грешком наведено.

Носивост и дохват захтеване дизалице је потребан како би се избегло оштећење дворишта школе,
дрвећа унутар дворишта, ограде, фасаде и улице. Због рокова израде (ризик од прокишњавања и
оштећенња  велике  свечане  сале)  према  препоруци  Завода  за  заштиту споменика  културе  неки
елементи се морају саставити у радионици па састављени подизати на припремљену конструкцију.

Питање  3: Такође,  у  делу  ''неопходан  технички  капацитет  понуђача'',
предвиђена  је  обавеза  понуђача  да  располаже  једном  халом  минималне
површине,800  м2,  као  и  простором  за  одлагање  и  манипулацију,  површине  1000  м2.

Молимо  наручиоца  да  објасни  чему  би  служила  наведена  хала  и  манипулативни
простор,  када  је  цела  купола,  у  финалној  фази  укупне  површине  134  м2.  

Молимо  наручиоца  да  усклади  услове  из  конкурсне  документације  са  постојећим
законским  одредбама  које  регулишу  ову  област,  односно  да  их  учине  таквим  да
не  дискриминишу  понуђаче,  односно  да  обезђеђују  што  већу  конкуренцију,
као и да их доведу у логичку везу са предметом јавне набавке.

ОДГОВОР3:

Као  и  у  ранијим  радовима  предвиђена  је  стална  и  повремена  контрола  квалитета  уграђених
материјала  и  квалитета  обраде  конструкција.  Контролу  обављају  овлашћени  представници
Инвеститора. 

За радионичку израду оваквих конструкција су потребни простори за обраду, манипулацију, 
пробну монтажу и одлагање. 

Питање 4. Такође, имамо питање која се конкретно односе на техничку спецификацију радова из 
КД:



1.       Код групе радова - II Тесарски радови – позиција 1, назначено је ''конструкција се у свему 
обликује према нашем пројекту''. Молимо да нам се пројекат достави или омогући увид у исти

ОДГОВОР 4:

Поштовани  на  страни  66.  конкурсне  докумантације  наведено  је  следеће;  
11) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација и планови досупни су потенцијалним понуђачима на увид уторком  у
времену од 13,00- 15,00  часова у канцеларији секретара, Гимназија Јован Јовановић Змај, Златне
греде 4, Нови Сад.

Лице за контакт: Јасмина Лазић, телефон 021/529-185.

Дакле у наведеном периоду у могућности сте да извршите увид .

Питање  5.  -  Код  групе  радова  IV Браварски  радови  –  позиција  број  1,  3  и  5–
наведено  је  да  се  радови  изводе  по  пројекту,  детаљима  и  упутству
пројектанта.

Молимо да нам се достави пројекат и детаљи или омогући увид у исте.

ОДГОВОР  5:

Поштовани на страни 66. конкурсне докумантације наведено је следеће;

11) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација и планови досупни су потенцијалним понуђачима на увид уторком  у
времену од 13,00- 15,00  часова у канцеларији секретара, Гимназија Јован Јовановић Змај, Златне
греде 4, Нови Сад.

Лице за контакт:Јасмина Лазић, телефон 021/529-185.

Дакле у наведеном периоду у могућности сте да извршите увид.

Питање 6: У оквиру исте групе радова, молимо да нам дефинишете димензије металне  
ивичне лајсне.

ОДГОВОР6:



Главни пројекти адаптације велике куполе на гимназији ''Јован Јовановић Змај'' се налазе у школи
и  детаљи се могу видети у њима. Предмер и предрачун радова који је у Јавној набавци је преузет
из тих пројеката (као и делови техничког описа за поједине радове).

Питање  7:    Код  групе  радова  V Фасадна  браварија  –  предвидели  сте  уграђивање
прозора  за  проветравање  и  одимљавање  који  су  опремљени  мотором  за
отварање  на  електрични  погон  и  који  се  затварају  помоћу  сензора  за  кишу.

Питање  гласи:  Колико  је  предвиђено  тих  прозора  и  којих  су  димензија?

ОДГОВОР7:

Главни пројекти адаптације велике куполе на гимназији ''Јован Јовановић Змај'' се налазе у школи
и  детаљи се могу видети у њима. Предмер и предрачун радова који је у Јавној набавци је преузет
из тих пројеката (као и делови техничког описа за поједине радове).

Питање 8  :  . Код групе радова VII Уметничко – занатски радови, за позицију 1 и2, предвиђено је да
се изведу према детаљима у пројекту.

Молимо да нам се доставе пројекти или омогућите увид у исте.

ОДГОВОР 8:

Поштовани на страни 66. конкурсне докумантације наведено је следеће;

11) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација и планови досупни су потенцијалним понуђачима на увид уторком  у
времену од 13,00- 15,00  часова у канцеларији секретара, Гимназија Јован Јовановић Змај, Златне
греде 4, Нови Сад.

Лице за контакт:Јасмина Лазић, телефон 021/529-185.

Дакле у наведеном периоду у могућности сте да извршите увид.

Комисија за јавну набавку


